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Eesti pikamaajooksurahvas koguneb
11. jaanuaril taas Vinni maile, et siin-
setel kergliiklusradadel juba neljandat
korda üksteise ja iseeendaga mõõtu
võtta 10 km ning maratonidistantsil. 
    Varasemate kogemuste põhjal on eel-
dada poolesaja jooksusõbra osavõttu.
   Maratonijooksjad alustavad kell 10
Rakveres staadionilt, 10 km omad kell
12 Vinni Spordikompleksi juurest. 
  Joostakse 2,195 km Rakvere staadionil
+ 2x20 km. Rada kulgeb 32 km

Vinni valla sportlased valmistuvad
juba kolmandat aastat järjest võistlema
Eestimaa valdade spordimängudel. Ta-
limängude finaal toimub Pärnumaal
Tahkurannas 2015. aasta veebruari lõ-
pus.
   Meeste korvpallivõistluste eelturniirid
algavad juba 17.-18.jaanuaril (koht esi-
algu lahtine, kuid võib olla ka Vinnis).
Lisaks meeste korvpallile paneb Vinni
vald oma esinduse välja murdmaasuu-
satamises, males, kabes lauatennises ja
juhtide võistluses. Täitmata jääb kaks ka-
vas olevat ala: mäesuusatamine ja naiste
korvpall.
   Oleme seni suutnud näidata oma sport-
likku sisu ja tahame olla kõvad konku-

ulatuses Tõrma-Vinni kergliiklusteel ja
8 km ulatuses liikluseks avatud tänavail.
  Võisteldakse M18-22, N18-22, M23-39,
N23-39, M40-49, N40-49, M50-59, N50-
99, M60-99 vanuseklassides.
   Maratoonarite registreerimine toimub
võistluspäeval stardipaigas Rakvere
kergejõustikumaneezis, 10 km jooksjate
registreerimine toimub võistluspäeval
stardipaigas Vinni Spordikompleksis.
Maratonidistantsil on osalustasu 20, 10
km distsantsil 5 eurot.

rendid kõikidele valdadele ka edaspidi.
Vaadates tagasi lõppevale aastale, siis
eriti tugev on meie vallas jalgratturite
tase, kes saavutasid Kosel toimunud su-
vemängudel võistkondliku kolmanda
koha. Samuti on tublid meie valla ker-
gejõustiklased, kes suuremate valdade
grupis (elanike arvuga 2000 +) tulid sa-
mal võistlustel  kokkuvõttes kuuendaks.
Suur tänu kõigile sportlastele, kes on siia-
ni kaitsnud Vinni valla spordiau!
   Paremaks võistlusteks ettevalmistami-
seks avaldame 2015. aasta valdade spor-
dimängude kalendri.
   23. Eesti valdade talimängud peetakse
Tahkurannas 28. veebruarist 1. märtsi-
ni. Vinni vald võistleb suuremas ehk üle

Vinni-Rakvere Talvejooksusari alustab jaanuaris 

Vinni vald valmistub valdade talimängudeks

Oleme jõudnud juba kolmanda adven-
di ootele.
   Süütasime esimesel advendipüha-
päeval kõik neli küünalt sümboliseeri-
maks ühtehoidmist ja koostegemist –
vald, kool, kodukant, rahvamaja…
   Tuhat tänu selle ilusa päeva sisusta-
mise eest meie lasteaia ja kooli vahva-
tele esinejatele ning juhendajad Aive ja
Aivi,  Pajusti klubi estraaditrupp ja ju-
hendaja Ülle, Ene  ja „Tantsutriinud“,
Helve  ja tema kapell ning laulurahvas,
meie oma maja nais- ja meesansambel,
kvartett „Sära“, kogu päeva helindaja
Tarmo, kogu päeva juhendaja Kärt.
   Advendiküünlad valgustasid ja soo-
jendasid  teisel advendil eakate klubi
„Remmelga“ poolt korraldatud jõulu-
pidulisi. Olgu  tänatud Anne ja tema
tubli nais/meeskond, perenaised Saima
ja Eha, naisansambel, tantsurühm, ka-
pell „Karukell“, ikka päevajuht Kärt ja
loomulikult Jõuluvana!
   Advendiküünlad põlevad…kolmas
advent ukse ees. Tuleme taas kokku
meeleolukale jõululaadale ja kuulame-
vaatame vahvat lavakava näiteringi ja
segakoori esituses. Laadakorraldaja
MTÜ Roela Kodukant – olge tänatud,

Ostan nõukaaja kuuseehteid, vana
aisakella ja kuljused.

Tel: 5665 5551

Õnnitleme
jaanuarikuu eakaid

sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,

kunagi ei vanane

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalit-

susse tel. 325 8665 või 325 8650.

Olge tublid  isad-emad,

küll saab inimene temast...

Sündis inimene!Sündis inimene!Sündis inimene!Sündis inimene!Sündis inimene!

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

96 Ella-Pauline Kopli
95 Ludmilla Arro
94 Laine Väinaste
93 August Kondoja
92 Valve Kikas
90 Astra Vaher
88 Asta Jurelevits
88 Ella Jõemägi
85 Koidula Basarov
84 Endel Vahtra
84 Väino Lipu
84 Ester Pihlak

83 Endel Tikop
83 Asta Kaasler
83 Jaan Pobbul
82 Luule Velbo
82 Heino Tombach
82 Pärja Nahkureva
81 Eha Kalaus
81 Silvi Keskküla
80 Evgeniya Nesser
80 Eila Puumalainen
80 Maimu Andresson
75 Silvi-Alide Floren
75 Reino Heiskonen

Mattias Rohtsalu - 3. novembril
Karl-Marten Boldovski - 20. novembril
Triin Taidla - 5. detsembril

Ken Erik Vaide 28.04.1995 – 23.11.2014
Helgi-Johanna Karafin 10.09.1927 – 02.12.2014
Linda Soome 03.01.1919 – 07.12.2014
Ella Eerik 19.02.1919 – 07.12.2014

See aasta elab üle oma viimaseid vana-
duspäevi ja kaob siis olematusse, et taas
sündida uuena, noorena.
   Nii ka mina, pärast  seitset aastat ja seit-
set kuud, mis olen olnud Mõttelõnga
eestvedaja, panen selle aasta lõpus oma
pillid kokku.Tahan tunda end vabana,
mõelda sellele, millele tahan mõelda ja
mitte mõelda sellele, millele peab. Nüüd
annan  teistele ka võimaluse oma tead-
misi ja oskusi rakendada eakate elu mit-

Mõttelõnga presidendi mõtted
presidendi vahetumisel

Välisuksed al. 349€ Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi.

Valmistatakse Tartumaal.

Paigaldus ja transport üle Eesti.

5625 4169 www.askorpuit.ee

Jõulutänu!

  Kuum tee finisis. Joogipunktid iga 5 km
tagant. Pesta saab Rakvere kerge-
jõustikumaneezis.
  II etapp toimub 8. veebruaril ja III etapp
8. märtsil samal ajal. Vt ka http://
marathon100.com koduleheküljel olevat
infot.
  Talvejooksu korraldavad MTÜ Vinni
Terviserajad ja Rakvere KJK Vi-
Ke. Talvemaratonisarja toetab Vinni Val-
lavalitsus. 

Info: Andrus Lein
tel. 5660 3585

2000 elanikuga valdade grupis.
   14. Eestimaa suvemängud toimuvad
10.-12. juulil Kuressaares, kus osalevad
vallad ja linnad koos. Ka sinna tahab Vin-
ni vald välja panna oma parima võist-
konna, et ületada eelmiste aastate saavu-
tusi. Täpsem info võistluste kohta vt.
www.joud.ee.
   Soovin kõigile sportlikku aastalõppu,
ilusat uut spordiaastat koos aktiivse osa-
võtuga Vinni valla esinduse ridades.

Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja

sporditöö spetsialist
tel. 3258664, 5273874, e-post:

uno.muruvee@vinnivald.ee

etenduse eestvedajad Urmas ja Terje-
ikka tuhat tänu!
   Neljandal advendil tõmbame veidi
hinge, teeme ettevalmistusi pere ringis
jõuluõhtu veetmiseks ja siis – suurele
ja selle aasta viimasele peole – „Roela
Rahva Maja – 45“!
   Olge te veelkord kõik südamest täna-
tud – toetajad, abilised, kõik kollektii-
vid ja nende juhid, hea publik!
   Hoidkem ikka kokku, märgakem üks-
teist, rõõmustagem koos!
   Rahulikku advendiaja jätku ja imeli-
si valgeid jõule!

Reet Alavere

mekesistamisel
    Aitäh teile, hea Mõttelõnga rahvas, et
olen tundnud teie armastust. Olete aida-
nud kaasa mu   arengule, lisanud enese-
kindlust. Aitäh teile, head sõbrad, kes on
minu korraldatud reisidega rahul olnud
ja seda ka korduvalt välja öelnud. Aitäh
vallavalitsusele eesotsas Toomas Väin-
astega, kes on meie ettevõtmisi toetanud
ja ka muidu moraalseks toeks olnud.
   Uuest aastast hakkab Mõttelõnga tööd

juhtima rikkaliku pedagoogilise pagasi-
ga, endine Pajusti lasteaia juhataja Maie
Kongi. Soovin Sulle, kallis Maie, head
algust ja pikka kulgu!
   Uue aasta lävepakul soovin Mõttelõn-
gale ja kogu vallarahvale head tervist,
armastust ning hoolivust. Parimat! Lõ-
petan siiski K.Kõrvitsa mõtteavalduse-
ga: Mida rohkem ilusat armastame,
mida enam headust jagame, mida hin-
natavamaks hingeväärtust peame, seda
rikkalikumad ja õnnelikumad oleme,
seda sisukemad ja kaunimad on meie
päevad. Ja meie ise.
 Aamen.

Vilve Tombach

29. novembril tähistas Kadila seltsima-
ja oma maja 85. aastapäeva Kadilale
kuulsust toonud näitemängude tradit-
sioonide kohaselt. Seltsimaja aastapäe-
val pakkus külakosti Rakvere karakter-
teater etendusega “Kükloop”, mille oli
Kreeka eepose “Odüsseus” põhjal la-
vastanud Tiit Alte - ka mõni aasta Vin-
ni küla mees. Karakterteatri etenduses
tegi kaasa ka meie valla näiteringide
rahvast: Odüsseuse laevamehena sai
näha Urmas Lindlod ja Üllar Heinsaart,
kooris Helllja Borozdinad ja Vilve
Tombachi. Oli nauditav vaadata, kuidas
kogu harrastusteatri trupp küllaltki ras-
ke värssides teksti ja seda kooris esita-
misega kenasti hakkama sai.

   Elupõline Kadila mees Meelis Maine
meenutas peorahvale 1929.a kohalike
põllumeeste kooskäimiskohana valmi-
nud seltsimaja ajalugu. “Seltsimaja on
avamisest peale olnud näitemängude
etendamise koht - esimese kümne aas-
taga toodi lavale 88 täispikka näiden-
dit. Saadud tulu eest tasuti riigivõlga.
Külateatri traditsioon on jätkunud se-
niajani. Aktiivne seltsielu jätkus ka kol-
hoosiajal, kolm korda nädalas näidati
kino, tegutses näitering, laulukoor, nais-
ansambel jt. Õhtuti olid rahvamaja uk-
sed avatud, mängiti mänge, tegeldi
spordiga, palju oli kontserte ja pidusid,“
meenutas Maine. Ta rääkis, et taasise-
seisvumise järel rauges inimeste koos-

Kadila seltsimaja tähistas sünnipäeva kreeka eeposega
käimise ja -tegemise hoog. Maja lagu-
nes. Uue hoo puhus Kadila seltsimajale
sisse Kadila naisselts, tänu naisseltsi
projektidele ja suurele tahtmisele ning
valla toele sai Kadila seltsimaja taas kor-
da. Esimene pidu kordatehtud majas
peeti 2003.aasta aprillis, mil etendus
Milvi Tubli kirjutatud lugu „Kadunud
kombain ehk kuidas ma koju sain”. Kor-
ras maja pani uuesti liikuma vahepeal
soiku jäänud Kadila kandi seltsielu.
   Naisseltsi tublid naised oli aastapäe-
va puhul valmistanud ise maitsvad peo-
road. Õdus ahjutuli praksumas ja mõ-
nus seltskond pealkauba - sünnipäev
missugune!

Hilje Pakkanen

Vaikne talveõhtu ootab lund.
Pilved kogunevad taevalael.
Seisata! On küünlavalgustund.
   Taas on jõuluaeg ning peagi on lõp-
pemas aasta 2014. Mõtted rändavad
tehtule ning olnule. Igaühel on selles
aastas oma mured ja rõõmud ning
kordaminekud.
   Leidkem jõuluajal hetk, et aeg maha
võtta ja leida üles need väikesed rõõ-

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel 32 58 657, 5565 9396,

Koduvalla SõnumidKoduvalla SõnumidKoduvalla SõnumidKoduvalla SõnumidKoduvalla Sõnumid e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
12. jaanuariks 2015.a.

19. dets. 19.00 Pajusti klubi jõulupi-
du. Õhtut sisustavad Pajusti klubi ise-
tegevuslased: huumori- ja satiiritrupp
uue hoogsa kavaga, tantsuringid ja
meesansambel. Üllatused. Tantsuks
ans. Mahe. Pääse eelmüügist 5, peo-
õhtul 7, Mõttelõnga liikmetele 3 eurot.
Laudade ja kohtade broneerimine tel
325 7401, 505 7645 Inge Arula.

 20. dets. 19.00 Kadila jõulu-
pidu. Esineb ansambel Genny. Pilet 6

eurot. Info: Kaili Kõrgesaar, tel 5397
4443.

21.dets. 13.00 Mõttelõnga
jõulupidu Pajusti klubis.

26. dets. 18.00 pidulik aasta-
lõpp - Roela Rahva Maja 45: bareljeef
Taimo Uuetalule. Toost ja tort. Vaba
mikrofon - seltskondlik koosviibimine.
Meelelahutuseks teater Vanemuine so-
listid Karmen Puis ja Jaan Willem Si-
bul “Ah ilma naisteta ...” Klaveril
Ragne Jõgeva. Vertigo võistlustantsu-
paar. Uku Suviste. Tantsuks ans. Taas.
Laudade bron., pääsmete müük tel 527

3878. Piletid eelmüügist (4.50).
26. dets. 20.00 Tudu aasta-

lõpu pidu Tudu rahvamajas. Esine-
vad ans. Kõrsikud ja Tudu kohalikud
talendid. Seltskondlikud mängud,
oksjon. Jaama Trahteri puhvet.  Lau-
dade broneerimine, piletite eelmüük
tel 516 6698. Pileti hind kuni 20. dets.
5, kohapeal 7 eurot.
     31. dets. 20.00 Barto majas aasta-
vahetuse pidu ans. MPS. Pilet 5
eurot (arveldamine sularahas).
Laudade bron. tel 5866 6698,
bartomaja@gmail.com. www.baruto.eu

mud, mis meil kogu aeg olemas on.
Pere, kodu, vanavanemad, lapsed, töö-
kaaslased ja sõbrad – hoolige ükstei-
sest ning tundke rõõmu koos olemi-
sest!
   Aeg on küünlavalgel uueks aastaks
sihte seada, plaane teha, unistada. Loo-
dame, et kõigil on olnud palju meeldi-
vaid hetki ning soovime, et tulev aasta
tooks samuti endaga rõõmu kaasa.

   Vinni
päevakes-
kuse nimel
tänan kõiki ,kes on meid sel aastal toe-
tanud ja aidanud. Soovin rahulikku
jõuluaega, arukust, elutarkust ning
tervist ja õnne algaval aastal.

Vinni päevakeskus
Eve Kukor

Peod:

Vinni Päevakeskuse jõulutervitus

Soovin kõigile kauneid pühi
ja tegusat uut aastat!

Teeme oma uue aasta ise-
ise oma jõuga,

oma mõtete, oma tahte,
oma südame ja oma nõuga.

Teeme ta sellise,
mis oleks kõigist möödunuist parem

ja hingerahu andvam!

Meeldivate kohtumisteni
Margit Diits

Soovin kõikidele
lugejatele, kaas-
tööde tegijatele
kauneid jõule

ja head uut aastat!
Jätkame aga uuel aastal jäl-

le!

Jällegi saabumas aasta uus,

olgu ta seekord paremast puust.

Olgu ta teguderohke ja tore,

rõõmude varju jäägu kõik mure.
Hilje Pakkanen

toimetaja

Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo tel 53 091 130. Kodanike vastuvõtt Pajustis
Vinni vallamajas (Tartu mnt 2) iga kuu 3. nädala teisispäeval kell 9-11.


